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DINSDAG, DONDERDAG en ZATlI!RDAG.

COL

betrekking hcbbend op een feit

Van Dag 101 Dag.
I~

h N:j'

Kh~uw ;~c H ie ll ell

Luilcllalll Terhlln zlJn van hun

I'(' is nMr "':urolla met de yvalra\"(: 1\ lJ h'ru~gckecrd en Dmsd:tg
ix-h()llti(,1I up Tjililitan geland,
Hcl clltbouBiasme was zeer
'::),001, en da:u'\'oor was ook ~ll e

:~ anl t'idinJ;.

van den dag, hetwelk toeh een

ccnige .jongelui
cell c(.bat't'l- fl vond In dell
Scho\Jwbur~
gcarran~cerd,
wnal'voot' 'lotJ cen. zccr stevig elltree '! cbbcn ~evra~gd, De7.c
I\vulld IS ecn ml~lukkmg gc",:orden en c" W~8 met ~l:?1 pubhCk,
Mcl kon oak moclhJ~ :lnd:r~.
Ji.:r

}u'bbcn

:la~;;u;I~I?t~~~~;~j:~~~~ll~,;~~d ~'~~~g ~l~;:~Cl~c~~f~~~~ll~~J~:
\\":l!i . is ('('n Ceit Will

~f~:{~~~C!~S ~~~~I:~~ ~~~~~~ij
~~re~~~~C~~!f~:~ij S!;k:~r~~~

De
De
De
De
De

Na tu urlijk oDIc dOlt vun de luchtpost en de tweemanl wekelijk.
sche verbinding. E n hij lut het
slcigeren, da.t bet een Iieve
l!lllt ;a! Maar wat if! nu eigenlijk
du wa:ndCl van zllik een "hoofd:J.l'tikcl'· van cen bedaagden

~

li,ehl\·aarl.

H ET IS ALLES BELANGRIJK N IEUWS.

•

MAAR HET BELANGRiJKSTE VDDR U IS

'.

'

D at u het voordeeligstekoopt,
de ruimste sorteer ing en de
beste service vindt voor
aankoopen voor uW huisap:>theek en wat er verder
op dit ge bied noodi g is

!lUJU

gemeend te moden herhalen,
op geen enkelen deugdelijken
grond bel'lIsten,
Om le besiuiten :
Het wan~ weJlschl!lijk dat
men de-len gang van 7.aken
aanvnardde en afzag van verdachtmakingt':n van personen
en instelHngen, die hierbij een
1'01 hebpcn gespce ld.

het lot dat Kiug£ford Smith lean
hebben getroffen en men wei
het et'gste moet vreezen. is het
nieuw ge vestigd~ r ecord van
Broadbent cn de ophe1 welke
deze vHeger erover maakr, zeer
onsympathiek, Hij is In een Idein
beetje korter tijd van Engeland
naar Australie gevlogen als
Kin gsford Smith het uestijds

bij

APOTHEEK DE GEDEH

e<!1~~~;:~ij~~i~a~i~t~~e~~~d~it ~~;I'd env~~; r~~nn~ee~~~~inh~:

pruttcl an r '!
bctet'kenis kC~lden :~ wnnl'o~el' Olld~rs ~;lCh
<:1 $
t('1·ccbc gewlY.cn!
m aDeze WaIlrde Vatl de hoofdarten, i~ ~og llIel gcschl]{t om te- tlkelen in de Java Bode wordt

~~~: i~e d~n~~~~~~rn~~:~::tJ'~

ii' lk !.(:t·:!chi('deniH van de Indi- vrlendehJk \~ll.ltr cer~n

",,!:'~~~;,'~:,7t~~,,~I~~~~ :~I(~~ ~~;n:~~~~!~~~~;~~i::~~~~:~;
~;:;U;~~I:~S g~~~I~e~~~~~~ij~OI~~ Hel begdp ~:O'd blijft .IUjd
h a n J~ e h p~ . Ie I~ w~ nlicl< welke gaande. is tusschcn een vrccmd iets. Attn het naja-

l i d:l"

berichten van het front :
incidenten te Shanghai :
vermissing van Smithy:
terugkomst van de Walraven II :
schaakmatch in Europa:

k,~jchtig vzr frisschend.
,\I
__ .==.~
b===:;=========~~~~~;;;;::;,t

I

TEL 2208 EN 272

PASAR BAROE 15

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!~2:1£~~:f~bt~1~:i~ L
"ceoI'd vcstigc1e een groote was,

ill dood~nood verkeerde, wat
cr tI~ cr.) . n ~ 18 vc; e~'t den heel' Z. en den heel' MI'. vnn gen crvan is Kingsford Smith doet d nl er toe,
Hd is dC' cenilc vlucht van om. 1.ooa 5 .. een cr b1a ~n I DUnne, comm issaria van de B. \'/aarschijnlij~ ten gronde gct'i::h in fndie opgclclden sport· dc;d. na zu lk e~n sof de Jon~e- V. M., tcvens eommiss&ris_'van gaan·, tenvijiJ'velc anderen l: ijna
\,Iie!"\'r (,vcr ~.lIO langen at
~t ~n~H~~~~;~ne~:
'd ~ '[h:u'kkerif ~ Ullie, in ~er- cillgelljkg op · n.lIcrh·n-ndc' gebied g<>.
", If{ v:lnllil ludic HaRr Europa ger

per plaatsing

TE BATAVIA-C. EN Mr,-CORNELIS.
VOQR ICLACBTEN VERS'PREIDING TEl.... WI... 683.

DEI.E.GA TIE- EN
DOCUMENTAIRF.. CREDIE.TEN.

Na al die %oete., geparfumeerde
7.ee: paCh ri.ge tandpasta's is PEBECO
een uitkorust. rESEeD is iets bij ·
zo nders;.: nlet zoetachtig of fla uw,

voor

f 12.50

NEDERLANDSCHE HANDEL.MAATSCHAPPIJ, N, V,

DO OR DEN GE l-! EELEN ARCH I P£L
EN CEDURfNDE HI'.T GEHEElE JAAR .

is beschikbaar

~~;'~~LE:.:!DEI0:OLAA~~~

KAPPEE

SPECIALE VACANTIEBILJETTEN

Oeze
adve rtentie-ruimle

i~ oJld' ·)'/iomcn.

hf,t·lit~ ~~t~~!t~n~f:!~hr:::~~~~~ n~

hr:::

van Ill' aula

if. ludiC gt'tonstl'u~rd en ge- school!
hf. uwd toestt.:l , welke op l.ulk

I:(,n J aIl).;"

lrajccl is gcmaakt.

"'~ I\ vlucht welke wndcr eenig ollgemllk of storing i!-l vcr\VOJll!Il, (!I\ waarbij de Walravcn
I f \,olkonu'l1 tM:lrouwbaar is ge-

1)h'k'~11 en de vergelijking met
spot ttocstcUen vnn bekende bUlte:nin.ndschc
Cahnckeo
met
!-:"JaM hcdl doorstnan I
•
Dc grootatc lof komt blJ dit
:tJI(>H toe aan den heel' Khouw,

~~i~h\;~:f o~e~~~m

niet voor

va n hun

¢o

Dc inzh:hlcn van de vel'schillende recblscollcges omtrcnt de
wn:tl'de van de cursussen van
he:llnslituut Dalmcycr zijn nog~
al ui~centoopend , Dc residentiel'cehter alhiet heen in tegenslelhng met den voorzltter van
den Landraad te Bandocng een
vordertng van het Instttuut t oegewezen, en wei bl) cen vetvrocgde ultapraak, hoewel ook
in dit geval ala verweer was ge·

:~~~8d;:e~:zii;:~~~::!t~:~~

~~~ik~~te~~::~~~'~'~~~ ~~l~l~~:; :~~l~) ~~~fl~:r~e~lu~n~~~~~l~~:i~::.

Van Dunne. onjuislheden worden gcooemd, di e de heel' Z,
over de tr.J.m sehreef.
Niet iedcrecn is in staat cen
1.00 uitvoerige en gedeta illeerdc
weed('.gging' in de .Javfl. Bode
opgenomeu le kl'ljgen, indicn
('en bclang waa rbij hij betl'okkCIl
is , daarin wordt aa ngeva llen.
Maar zou die mogelijkheid besl.'l.an. dan wijzen de a r tike]ell
va n den heer Van Dunne uit,
va n hoe weinig wMrde zulk
ecn sensatierijke :tanval in feite

t je: vlugger dan cen ander t e
deco. Mau l' juist waa)' e,e n ieder
clie zil:h VOOl" de vlie[;erij inter eSSf'f!I'l l.epl' ongerus t if! over

is !Grappjg is dat de heel' Zent-

Dc plcchtige inauguratie van

O~~~~'~~e~O~d~~lg JJ:e~~-

is de EBN1GE cacaos oort.

mce:t.ockt naar zijn landgenoot
en die bU het vernemen van de
vel'mi ssing van Smithy onmiddl!Uijk zij n vlucht opgaf, heel
wet sportie\·er en heel wat sympa thieker .

welke een zeer hoog vitaminegehalte bevat en is dos het

J6.c:.dJ;v.o.ed.&d
6.ij. uU:f1,elKeH.cLAeid

_ _ _ _~'"""~~~~~~......_-="..,,~~=~

Korl Nieuws.
DE FHILlPPIJNEN.
In~u9ura'ie-p!e~htigheid

.

VOOR lONG EN O U D

CONSCRIPTIE IN
KWANTUNG.

per

radio ,

Ce"""",U Ca.coo.

D~

eerste groep van 15.000

Cef\o..v'u

d"~~~;S~~;e:;j~t;:.~:~t~e:~~ ~:~nd~e;:~·e~!~~:\;:;~~ ~~~n~;e~"v~~ ~~!~, ~~~~';~ij t~t ;~;g~~ijt~~~~:r~;e~~~;. ~~~~~~~~):~~~S!;;~:::.

• ;'B~lr~~:~ilc t~~~o~:~e~l::t d::~
rijpcn om den tocht naar EuroI)a met het toestelle maken, het
wa!j l.ijn ruim~ beurs, die dit
Tllan voor de Ind lsehc I.uchtvaart
van 7~?~eel beteekems tot verwczcn1IJklllg hraeht.

~~b~~~~~~t :~~~~!~kd~~:t::~ ;:~;i~~~~~~~~:~::~: \;~: d~:~~

Bandoeng~chen magi~traat, die.
zooals WI] reeds Ulteenzetten
de grenzen del' objectiviteit ver·
J'E" oversc:hreed, aan de zaak van
de e ursLSten meer kwaad dan
goed heeft gedaan. Intusschen
is het gew~nBcht, dat in deze
A propos, er worden in Iudie aangeleg~beid ~n uitspra~k in
,"ele menschcn tot eel'elid van hoogste tns~anlle word~.Ultge eM \'ereeniging benoemd. Als ze lokt , welke bmdend zal ZlJn.
~no en zoo lang lid geweest zijn
of voarzitten of-zoo. Maar dient
be
een PJ{ht;ttische d~ad als ~anInddi
e~ De hoofdredacleur vad de '
hecr
ouw, Ie voor e
U
.!Jc:he hlchtvaart iets deed, waar- Java Bode, hoewel tot den
vd".nt heetenvan;eod~c:aot~ta::~::::d~ ;::~et~:~:ge!:{ !~~::i~o~o~~~~
et

li

kerij De Unie geheel buiten be.
scitollwing Het het in een aDtwoord artikel 'noodig vond om
eells flink te zeggen , dat hij
hoot'dredactcur W DS en met de
commissarissen van de Java
Bode niets le ma-ken beeft
D~ inzender wijst hem hlel"over op de volgende manier teI'eeht, daarbij tevens aangeven de hoe weinig de heel' Z. van de
interne verhoudingen in zijn eigen bedrijC op de hoogte is :
U wijst in -<lit ver9and op
mijn functie van commissaris
van "de Java~Bode". Ook hier
vergist U zieh, zoowel in for-

~i:~~~eg\:na~ i~g~r~~~~~gu!ne:~

MOEILUKHEDEN TE
MACAO

I

Verzel tegen nie uwe wet.
Et:!n nieuwe Portugeescbe
wet. wel'ke te Macao is afgekondigd, cn welke bepaalt. da.t het
onderwijs in de Portugeesehe
taa! op aIle scholen verplichtend
is, t elwijl in de Chineesehe taal
gest elde aankondigmgen O~k
moeten zun Vootzlen van e
Portugeesche vertahng, ~s aan~
leiding geweest tot ernstIg pro~
test van de Chmeesche inwoDers

Vl·jj zijn om naar zijn geboorteplaats terug te keeren. Dc heste
hunner zulleD eebter in aanmerking kUnnen komen om dienst
te'nemen bij bet staaude Jeger,
'V8.'"l ~hl zij tot hun 45ste jaar
cu rl ~re kWtDen maken,
- --

DREIGENDE STAKING
Bij telegraaf in Canton.

onderscheiding zijn!

.~

handeleo. En om deze,prestatie
te kunnen leveren, teneinde te
voorkomeo. dat oak zijn verant-

~~:!~lij!:ti·k~dka~~~~a~:~

is op wetenschappelijke basis ssmengesteld
en munt uit door heerlijken
smaak e n buitengewone
voedingskracht.

Waa r NIET verkrijgbaar. Ivende men =ich tot
de Importeur:

I. V. BIIIDBIi Mil. "'ROAIA"
BATAVI A-CENTRUM.

I CAMAY--

Een draSl1sche salarisvermindermg welke is afgekondigd door
de Kwantung Telegraph Admlnistration en welke 20 % be-I

~~:' ~~:~:E~~~~r~ ;~!::~~~~::~~:~:::::2 :";~;~~~:,l~:::~~~ ~:r~: ~~~~~en:~~~ ~:~~;n;~~'..: ::::=~;

Vere~niging voor Luehtvaa1't?
Dit zou een gerechtvaardigde

Co.ca.o.

Na een jaal' dienst in het mili-

latijd) worden gebroadcast.

is e e /Iust opwek -

kend en doet fJermoeidlleid
en slapte verdwynen

Eerste training.

De zuivetste

scboonhe.ds-

'{jj

:~nni:~~ ~~~eZi~::~-:~U;~~ ~~~=~~: :geerin~
:e~er~ ~':rd~;d:~ar~~~~~ 1:~z;;e;;.p=;;d;;ie=v::e::r::kr;:.j;:gb;;a::a;;[=IS==~~~=~~=~
rJasell van de N. V. Kon. · zoeken deze. wet
te trekken. employeerden dus in totaal met
In

Drukkerij

8anlei-,

..de Unie", welke welke bele~digend wordt gea~t 40 % zijn verminderd, is
Java~Bode" uit- VOOl' de Cbllleesche onderoanen. din'g dat een staking van het

N.V. o,m. "de

a:~lati~;,t~n~~~.v:,

inderdaad in eerst..e. instantie
voUedig verantwoordelijk en
niet de directie en de comIDisMaartaak
dit
. sarissen
neemt metdel'
weg,Unie.
dat nlijn
als commissaris van "de
Unie" precies dezelfde is ala
. bij de B.V.M.; zij bestaat ook
bij "de Unie" ill bet bouden
van toezicht op en },let geveD
van rasd aan de directie.
En verdeI' :zegt de heer Van
Dwwe, na ceo uitvoerige uit·
eenzet~g van de situatie.~
die in we;rkelijkbeid is:

~~~:ee!el:e~ :~~~~

JAPAN---A-U-S-TRALIE
Nieuwe Ve reeniging,

wenden om de tweede korting

,

Op een vergadering V8:D lel-

van 20% ongedaan te maken.
'

dende
zakenlieden
we-rd 'besloten
overteteMelbourne
gaa.n tot DE EMPRESS OF BRITA1N'
deoprichtingvaneen JapanschVa~rt om de Kaap.
Australisc:he Vereeniging.
De touristen.vaart van de.Empress of Britain, bet fraaie
MALARIA OP CEYLON, ",bip, dat wij ook in Priok'. baDerde explosie.
veD zoo vaak bebben gezien. is
gewij-.dgd.. In \.-erband met de
Ecn derde ma1aria-explosie bestaande moeilijkheden. zaJ. op
wordt biDnenkort op Ceylon den komenden tocht de Yiddel.
verwacht. ~ verband biermede landsche Zee worden ~
worden door bet bestuur ingr:ij-- waarl.'oor in de pla.ats vers::bJl...

Even onontbeerlijk als het scrup

t~::~e~~!n'iedereen

een

E L"
IttCAM
'

•

'

.

zijn .

I:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
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IbJWIFL CENTRALE RIJSWIJK

de National. HoDands<:he Fiets
ROYAL SCOT - RALEIGH
•
•
. HUMBER - HIMA
Leveren wij reeds vanaf ·f a._ per maand

RS

Dl_" _________________..1II

pebescbuldigillgon, ·a;eUtot einde ..... de _
bet ei- dareis om deK.ip.__
mijn leedwezen in Uw laalo!ie laad . _>eel mogeljjk malaria- door:het SneskaDaal
hoofdlU'tike! DOg . !'tJIS hebt .vri;i ~ maken. ,
~
_,

IUIs.UI 19. lu,i" PIAIIORAI.OEl KOK

Oorlog of vrede·· in denPaeifie ?

EEN INTERVIEW MET DEN

Zal Japan een #halt" worden
:~~t ~=d~~~~::r~na~~~ Itk,ee'"balijSeen
". ' ,dei'zeeb~.,t- t"",'"
toegerdepen ?
tl.fhankeUjk vande houding, wel- de Vereenigde

loon blijven:
.vooruit De
te keizer
betalen,
aIshem
hij
v~de
had
zelfs. aangeboden, het geld op
er uitzagen.
cen E ogeJscbe bank te depoEf'n bijzondere medewerker neeren "voor het geval zieb bijvan de "Daily Expt'ess" heeft zandere gebeurtenj." n "ouden
dezer dagen een .in.te.ressant "oordoen 1?_
interview gebad met den Vi'oegeren ehef-kok van den keizer van Abessynie, Henry zerlijke kok het merkwaardige
Cham bard, die thans oberkell- interview, omdat mijn vrouw ge!ler is in het Trocaderorestau- noeg had van Abessynie en, U
rant te Parijs,
weet , de vrouw heeft aUijd het
laatste woord.
Chambard verteldo:! 0.0.. hoe
bij in 1928 in dienst van den negus was getreden.

EX-KOK VAN DEN ·NEGUS.

het"· VetTe Oosten in het atge- aan te

~:r!~~:~~:g~ft ~:t:~ zo~~~~

Cbamhard vertelde tenslo~ RIJDT V ANDAAG IN fEN

~~kl~~

::d

n
.: :

~~~;e;;;. 1

Hoe d e t<."e izerlijke keukens

0 T E V A

II!~~~·.~I~77~O!-!.~~~-!iQi5

INL-£-00-1·8-8·

lang zouden zijn.
Japan
het vorige ,jnar uitgenoodigd hiervoor de noodige
verklaringen te geven, doch in
een vergadering van de mand.atencommissie van den Volkenbond, zijn dere Japansche
uitleggingell, in het bijzollder
door den Engelschen afgevaardigde niet afdoende verklanrd
Zou E ng-eland eehter weteD in en binncnkort zal deze aangegeval van nood op den steun lcgenheid nan den rand van den
van de Vereenigdc Staten te Volkenbond worden ·voorgelegd.
'I'oen de keiZCI' ecns 'n beImnnen rekenen wat de bclanDe VCI'cenigde Staten echte l· zoek bl'aeht aan Parijs, aldus
gen langs de kust van Ch ina.
betreft, dan verandert de si lna- heb\;en n aast Engelnnd het Cham bard, had ik het voorrecht:
tie en dan is ecn 1{J'achtigE'r op- grootste belang erbij, dat deze een diner voor Zijne Majesteit
n:J. bcgint te richtcn, wonls wij in het Vel're Oosten het Engcl- trcden Vall· Engeland ongetwij- eilando::m uiet versterkt worden klaar te maken. Dit smaakte
cn oak in den Amerikaanschen den negus blijkbaar uitstekend.
dit oak reeds uitccnzettcn cn sch(! helang het middelpunt zal reId t(! verwacbten.
dat de "inddcntcu" wc'lkc plaats ! WO! den v~n h et conf1i~t, dal
Er zjjn den laatsten tijd vel'- Sennat zijn reeds verscheidene want eenigen tijd la ter kwrun de
h cbben \":1Il ct'u :wodanlgcn 3a l'd hier gl'OCit en :woalr; In on2.(> schillcnde kenmerlwnde <1D,owij- malen stemmen opgegaan om secretaris van Zijn(! Majesteit
zijn , dnt Wt's;t<:l'schc bl.'l:lIlgcll I ovcrzichten reeds 7.00 dilnvijls is zingen, dat dit "halt, tot hiel'toe tegen het doen en laten va n Ja- bij m.ij met het verzoek, \'001' den
t'ri: l wordell gt:lu(}dd.
. I hcloogd.
I'n niet verdeI''' teg(,ll J ap!l.n pan op deze eilnnden te Pl'otes- tijd va.n drie jaal' de leiding op
!;poediger za l klinkcn da .. men tecr-cll . terwijl zeUs een voor- mlj te nemen van het wel·k in t.lt'
Wij her h a I e It " 0 g- ver wncht. Waarbij hl.'t da n na- s tel \\-"rd ingedielld om eel! com· keizerlijke kettkens t t' ~ddis
marinesoldM.t .. wuarbij ~('. Ja-! c c n 8 met ll ll d I' U ~{, d a t. tutlrlljk de groote vl~dag wot'dt missic te benoomen, ui£', :1'1 dan Abeba. Ik ging oJ:.l tlit voorstel
Japan deze waarlldlUwing zn.l niet met tocstemming van Ja- in en vertrok mf't mijn V'·OllW
De
cheques
!~~t;~~~~Cd:l~1~m~I~\~~t1~;~~.r:~'I;~~t~lr,~ I ~I ~ o'~ ~) c~ l:j t· ~ ~l l; ~ ~q ,~~ ~~ of
llcgccrelt of (:1' vom' 'l.lll t t'I'ug· pan tel' pl llalse een onderzoek nao, l' AbessYllie.
ZOli moeten illstellell. Dit voor;!utoritcitcn ...'nn de ill\.(>rnalio· w i k I{ e len t1 i t w ij zen, dcinten.
Toell we daar tU'I"iveel'den,
lwlc MU('I·t(I-ttiUg' mct d en ci~ ch J a t h (' l hie ,. len )'; I I) l_
Indlen wij nngaan wal Ct· df'll stel is dool' de Amerlk aa nsche
va n de Escompto zijn practisch niet te
(,Ill ook dll;\1" <:<:11 cl'llSli ~ oliller- t t'
:;, a I g: a :t)1 0 III I.' (! n hlntsten tijd h; gebelll'd, d un 1\0- Regeering tot dusverre niet tot kwamen we eehtel' tot de Olltzoc ~ jn Lt· , tcll{:tI tI:tar dell {'wu- ft t l' ti d t c t;" C 1\ d (! 1<:; II- n1CII wij tot het "olgcndl.' O\'f~r uit\'ocring gebracht, omdat dlt stellende ontdekk ing. dat de z,g.
vervalsch en !
ongetwijfeld direct conflict 1.0U "I<cul,ens" niets andel'S waren
tut;,,}cn d:Hicr. maul' hd is nog r. t.' I ~ c h ew c " {' I d h c C I'- ziehl.
De geraffin eerdste praktijken worden
:;d1l'1'I>e1' 101. \ : jtln~ gCk0Il1C! 1 hl.1 : tJ c b it 11 Jl ij, W II a I' b ij d e
Tn de cerste plant;, iJ; Sir betcekenen, maar hct is duide- dan cen hut. Een klelne negerUl!rt 0\'(·1'\';11 (11' c,lt!1l J ltpuuHeht"1l 1111 11 den, die c I' be lall g r..(~ ith RO~i:J k Ol"t na uC' besprc- lij~, dat het Ameriko.onaehe be- jongen was or juist bczig een
verijdeld door het Safety-Paper.
'
I;or~clcinw i n l>e! ill de- Nankiug 1J ij h I.' b h (' n () III na n king~ n tc Loudcn tusschcn En- lang oak :;,ecr sterk Sl)reckt in hOlltvuur op te stoken. Boven
Verkrijgbaar in twee formaten .
Ito:ld, wl',arQ\'c:r laler wprd :;t" \.; n !; C 1:1 II d s 1:i U Jl t' {' 111 .\- ~dschc cn Amerikl.lani:Jche in- eun kwcstie welke straks den dit vuur hing een groote pot.
tiC'.fI, nnal' het Vcrre Oosten Raad van den Volkenbolld zal
Vraagt het handi ge "vestpocket" "tui!
::!~~:~I 1:~'i~~'~~\I'b31l~~ r~:~il;:;'i'~~::! icC 11 C~ ~I k ~ ~ndd: I' t J~ 0 ~ ~~ !lL:m
"Goede hemel", waren de ec\'cl'trokkcn, om t c 'l'ol,yo zijn bczighoud(!11 en wclke om bel
r.Qlldc:n zi jn in~r.-f:lfl{:f·lI. h',·wijl
tl d ig »1 0 e t (' n
v i 11- oricntccl'cnde, te Nnnldng zijn prestige van den Volkenbond nige wooi-den die ik kon uit:mU_.lapa,i!!chc !,anlfk U('1l \'('1'- tl e n en w ij te ll von ;1 l)c"1a ngrijkate bcspl-ck ingen te tot cen krachtig opt reden tegen brcngen, toen ik deze culinaire
J apan aanleiding zal moeten installatie zag. Men had mij ecn
~JlrI::id 1.ouli<:l\ zijll.
0 f
m 0 r g e n c (" U S a- vO('l'cn.
zijn.
0" l.itlw·1f l:cflcholl wd ltikt ! m C II g ann Z 1111 C 11 !1 e hI{euken en apartementen heMil. N.V.
(·,·n dcrgclijl: WI·halll ill '.'l:n tijtl , b l~ n lee 0 n s tal c c ,' e n
Uit dit a.Ucs kan worden afgc- loofd in het keizerJijk paJeis; t'lED.-INO.
Nu iR de E ngel:'\chc politiek
\"an :ljl!\nlHII:!. 7.(Ioals di{' np hrt r \. iL n .f a p a II, 1 t a I i 1.: r. n C ) ' sleeds cen van r.CCl' groote \Cid, dat er cen bepa.alde over- wat :;,ij mij gaven. was ecn hut.
f~n~~lIllll k lU~ sc h f·JI China en I )) II i t l! e h 1 r, n d.
vourzichtigheid, En Wllar als 1.('- eenslemming bca1aat tusschen
DeSlliettemin zcttc ik door en
.} Illl:lll ht'f:l:ltll, niCl ZOI} hc:d erg"
IWI' kon worden aangenomen, Engcland en de Verecnigde Stll- oak mijn vrouw zette door en
h ij:.:eJHlt' r l'lI ht-l Ilf cel! gCl:x..ur- 1 Waa.rilij, vooor )'.oover Iwl Het da t do bcsprckingen in China en t.en, wat de bescherming van de tocn ik zcs maanden in Abeba
t. 1 ' ni~, w(>lkc logiMth nrhand V,'ITe Oosten bclrt'!t, het lang: de rcsultntcn wnartoo tlc7,e di- Westersche belaugcn, wnaron- Abeba had gewerkt, gat de keih Ollul met {kn J::allg' "all )'..,kl'n , niet ~.(~k(: r iK of hei Wc~l c n , I t.!~s reel of indirect Wilden leidcn, del' dan ook de Amerlkaansche ".er mij inderdaad een groote
(II' hct oo~l.'llbli k .
11~:!lJ;Cl and' bij de vel'dcdiging Illocilijkhl..'d ell mct .Japan tcn gc- le rckencn zijn, in den Pllcific nieuwe keuken met elcetdschc
fn wcrkclijkh<:hl cchlt,,· rno(·t vun zijn hclang ill Chi na op den volgo louden hebbell, hctgccn aangaat.
verJiehting en ander Eluroelil in cident ;:b dc illlcit!ill~~ \\:~H'- ~I{CUll van de Ch!nl!e~che Regcc· dUM de rcactie in ,Japan op de
En hieruit knn vel'klu.ard wor- peesch comfort. Tevens gaf hij
dl'n j!u;den lot y.~ f·r bdnnr::nJkc l"ing 1.:11 kunllen fckcncn .
kUinst \'un Sir Leith Ross vol- den, wat cr op het moment ge- opdracht, champagne te bestel}!t:ut·urtt uhHSC·1I ill Shu ngha i, hr:l
De gcilC!llrtcnissen V[l1l d(: ito· Joellde duidelijk be\vez(!n was, sehiedt.
len.
tJulw¢rk \'al\ dl:H WC!ltl'I81:h(!JI I lill:nde weken zullen dat uitw ij- is hct e\fcn duidelij~ do.t EngeWij zeiden hiel'bovclI, dat het
i~\"I()cd !;\IIr::i de kUKt ,'un Chin"" yow . Er zijn tlanwijzinr,cn, dat de land crop is voorbcrcid om :;,ul- oogenblik niet zoo heel ver meer
II, bestcld(! toen voor veertig
wclk(, k 11 11 n t n l'Crlc,o)x:n in I ",ilit.:tirc dietatol' Vl~ n Chinn I-!.c moeilijkheden cventtwtl on- n[ achijnt, dat nan Japan cen duizend pond sterling en verdet·
':':" 1\ nic\t\'.' :lg rC!l~icf Ctptrt't.!CIl Tflji!lIIt; J{ai Shek nil'l ongcnc- tier oogen te zicn.
" halt, tot hiertoc en niet verder kocht Zijnc Majesteit den wijn\';'11 Jflpan, ill (i<:n gccst l.'an drlt j~c. 1I j:~ om cen kraehtigcl' houDe suggestie ia nuaJ' voren zll l wordcn toegerocpen .
Kelder van wijlen keizer Frans
Voor de toekomst blijft dan Joseph van Oostenrijk. De?.e
gcbracht, dat wanncer de zo,ken
:wuden misloopcn, Sir Lc.ith de groote "rang hoe Japan hicr- wijn, die twintig jaar had opgehl·bbcn, drtt China, hl'VI"CC3d :.!l"'steld , maar 7.00 dal indenlaad Ross zonder meel' zou worden op za.l reagecren. Of het tot be· slagen gelegen , werd in water\'flor de: he,h'e iging \':111 J aJlan, hl't geval zal zijn, ~41 1 dit 11iet gcdesavouecrd en Engeland zich zinning zal komen, dan weI een reservoirs door de Roode Zee
officiecl van de dommc zou hou- opcnlijken strijd zal riskeeren nnar Abessynie vervoerd en
...
d<:n. Dit is cen dwaasheid. Dc om zijn nsph'aties t e vcrwezen- toen ik na aankomst van de zen,kl1 W~t(:r!K: h(;n invio!;.'d ~.oo· ! I'aalde toe7.cggingcn hccft, dat I;o~itic van deten specialen af- lijkcn.
ding een glas proefde, draaide
·: t·,·J 1I1f1g'clijk tl.:l·U:; 11.' dringen, I hU in gcval vun nood op pradi- ge~.n n t, die waorschijnlijk wei
WaarschijnJijk zal het eerste mijn hart in mijn Jijf om.
\\·d l:(' !itl'ijd zic:h (!:t n ,'oo:'n:l!\Jc- ! l;che hulp kan rckCllcn. Zomler cen van de tllIerbclangrijkste het geval zijn. Tenzij het een zoo
1~lk lip I!/:()noloil;ch tl.'rrdn 7.:511 zu l!~ . ceo toe7.egging ".ou icrler o}ld rachten beeft, welke den groote pressie op China weet
Haile Selassie's voedscl werd
IJ''',\·l·gen..
.
v~rzcl lluttcloos 1.ljn ~n belang- laatstcn t\jd ten opzichte van de 'lit te oefenen, dat de Chinee- steeds van te "oren geproofd
Dat J apan nl('l tot 0 n mId· rilke schade voor Chma be tee- wercldpo1itiek zijn gegeven, is sche republi ek een wiUoos werk- door een chcfkeurmeester, om t e
d l! II ij k ~ IlCU(: is (lv/:rgcgaall h:CI1CIl,
dallr niet naar en het prestige tllig wordt in hnndel1 van Ja- voorkomen dat Zijne Majesteit
lla dcze Intic1cntl!ll, bcwij!;l. dat
Dc nadrukkclijke wCllsch vnn van Engcland gedClogt. niet, dat pall.
zou worden vergiftigd.
(Mil oe Chln(:(;~ch r: nutot'itcilr1n J,qnln om Tsjiang Kai Shck tell zoo 7.0U worden gehandeld.
de gclcgcnhcid wi] gew~n om \!;ll te brellgcn, wijst crop, oat
Maar dan zal voor de verdl'in·
Het Jieve1ingsonthijt van den:r;jdl ·.c beraciclI cn hUll stand- (:1' zieh icts in deze richting ~Ilt EI' kan dus wordell aangel\o- gi ng van het Westersehe bela ng vors t hestond uit gezouten
f,\Jnllc: bcp:ll cn.
wikkclt.
men, dat Engeland bcrcid is om China op den voorgrand worden visch. Verder hield hij veel van
Dat (lit or ?ccr korlcn {cnnijn
Maar daarbij blijft het de de consequenties van zijn actie- gesehoven en Japan znI zich gebakken eieren, lamscoteletten'
"Lal mCl(:tc:n plaats hc:bbcn is dui- groote vraag of Engeland in vere pglltick in het Oosten, 200- daarachter verschuilen, 1.0oals en van cen inlandscheu jachtd(}lijk en het is in het gehcel staat zal zijn om, als de nood als deze in het Lagerhuis eenige het dit op het oogenblik ten op- schotel
IInporteurs : . EVERARD & Co.
n iet uitgeslotcll, dal dit ariikcl aan den man zau komen China maanden geleden werd aange- zichte van Mandsjoekwo doet.
bij zijn vcrschijncn reeds wecr daadwerkelijken steun le ver- kondigd, te aanvaarden.
door nndcrc bcrichten zal zijn it.'Cnell en daarvoor, hetzij zelfIntusschen moet in
Hiernaast moet worden vast
achlcrhaald, die a ntwoord ge- sta ndig, hetzij in samenwerking gelegd, dat op het terrein van
iAls ie
vcn op de vraag in welke va n de met de Vereenigde Staten cen de fi nancieele aangelegenheden tcnissen van de Jaatste dagen
beide hierboven gcschclste rich- s trijd met Japan te riskecren in China. die de direete oorzaak de annwijzing worden gezien,
!•
. SOEKABOEMI
ti~gen dc situntie zich zal ont., To(!n de verhouding tusschen zijn van de toenemende span- aat er zlch in dere regionen binruw ItDUWen Die t !:>e.darr:o
Wlkkelcn.
. Eng-cland en ltalif: Bchcrpcr ning van bet oogenblik, de En- Ilenkort belangrijke gebeurte.
helpt niets mee r·.
Intusschen gcc!t deze "ovcr- wer1 en er te Londen bepaalde gelsche en de Amerikaansche nis~en zullen ontwikkelen, waar":
: Iclichlillgcn! ltlt::foon 2100 Wdte ...·r"de.a
val" op cen J apansehen winkel hmgdurige besprekingcn plaats belangen elkaar ontmoeten.
265 Sockaboe=l.
op wij in Nederlandsch Indie
in de Nanking :Road, het hart vanden tusschen de Engels·che
Dan moet worden gewezen op voor niles a tten~ moeten blijven.
van de Internationale Ncder· diplomateD en het Amerikaanzetting, ann de Japanschc mili- s(!he gczantschapl hebbcn wij er het feit, dat sedert bet oogentaire autoriteiten het motief om reeds op gewezen, d a t n a a r blik, da t bet grootste deel van
te a llen tijde te k\lnnen consta- a 11 e w a a r s e h ij n I ij k- het Chineesche eskader van de
iosUumecteo .
teercn, dat de politiebewaking h e i d de z e be s p r ek i n- Engclsche vloot uit de Chinecvan het bestuurvan de Interna- gen geen direct ver- wateren op Singapore werd te20 MINUTEN VAN HET STATION BUITENZORG
tionale Nederzetting niet vol- ban d hi e J den met de rug getrokken, een aantal Ame- met de uitvoering van zijn agTadef per auto
F 1.25
doendc is en dat, bij den huidi- 5 i t u a ti e i n E u r 0 p a, rikaanscbe jagers ligplaats koos ressief program..'lla in China be~'
zeer billijke
Austinette
F 0.75
in
de
haven
van
Hongkong,
de
gen stand van za~en de Japan- doc h d a t d e z e b ..
gOll. En er zijn voorteekenen,
RUlME FRISSCHE KAMERS MET EIGEN BALKON.
belangrijke
Engelsche
kotonie
in
s;he onderdanen I~ de ~nte rna - t r e k kin g he b ben g edat ·de Westersche belang-en ditPRIJZEN
PRIMA KEU .E N - ELECTRISCH lICHT.
bonale Nederzettmg met vol- had 0 p d e m 0 gel ij k e Zuid China. WeI is wanr werd mnal niet lijdelijk zuIlen toezien,·
Weekend-tariel
doendewordenbe.schermd.
ontwi kkeling van d e ontkend. dat dit ecnige bedoebij
VANA!' ZATERDAGMIDDAG .NA DE LUNCH
Zoobeschouwdisdeze"over- gebeurteDissen in het ling zou hebben, maar bet is maal' zich daadwerkelljk met de
TOT MAANDAG'JIORGEN NA HET ONTBIJT
val", waarbij een onderzoek nog V er r e 00 s t en a I s g e- VOOI' de beoordeeling van de al- situatie zulleD beroocien en
. . Vo"or twee p ·ersonen F
7.50
z~.lh ebbenuitte wijzen door.wie vo lg van den gespan- gemecne situatie niettemin een pan in den weg zullen trede~.
hlJ Vlerd gepleegd en op Wlens 11 e n to est an din E u- .k enmerkend feit, waarmede reTel.foDD Bug. 84
Postadras TJALOBAK Buitenzorg
kenfng moet worden gebouden.
aanwijzingen de dadcrs handeI- r 0 p a.
Vervolgens verdient aandacht
de activiteit van de Amerikaanvan den Jaatsten tijd, waarbij aanzien van de verhoudingen· in sche marine in den Pacific en
bet tot Amerikaanseh
.
verklaren van eenige
\ l9.J1den, welk'3 tusscben Guam
.~ deJ.pansche. ,mimdaateHan'den liggen.

De "ineidenten" te Shanghai
stapelen zich 0t> en do.: algcmeene situatie in het Vure Qooten
begint in Europeeschc kringen
:wnleidlng te geven tot groote
ongerustheid, 7.ooals de telegrammen nn het begin van deze week meldden en zaoala (lit
reeds \feel cerder door ons WOl'd
uitccuge7.ct,
dat
gelcnrcn
moe $ t .
En het is bij dit niles Cl.'ll vel'·
!:chijnset "a n 7.ecr groote lw:tcck enis, dat de Japa nl>che dl-

eCIl actie van Jnpan, at dan niet
in samenwcrking met het Chineesche bestuur tegen de intcrnationate
nederzctting,
in
hoofdzaak dus t egen het EngelBche belang in Shanghai, zorgvuldig wordi voorbereid.
Zooals het verloop del' gebcurtenisscn in Europa hccft
uitg{;\vezen, dat op den achtergrond vall het conflict tusschen
Italic en Ethiopia een veel crllstigel' conflict en weI dat tusschen HaWS en Engeland dre ig-

).ijk conflict zou leiden.
Zou Amerika neutraal blijven,
dan is Engeland op het oogenblik vrijwel machteloos wat bet
Oosten betreft en zou het zich
slechta kunnen bepalen tot de
verdediging van zijn directe beIangcn, in hoofdzallk Singapore.
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"HOLLAND IN INDIE"_

C,\

Eefl lndische aan het woord.

rHuis'Vlijtbeoefenaars

Donderdag 3 betober tuschen
Roosendaal en Brussel in een
derde klasse wagon van den
D~trein, die 9.41 ult D en Haag
vertrekt.

Voor F1GUURZAAGGEREEDSCHAP,
MACHINES; VOORBEELDEN,
TRIPLEXHOUT, BIJTS, ·. ENZ.

Mevrouw C. Venema - Elenbaas
Oosleinde 39 - Bandoeng

Mij.n ·kinderen mogcn met
de Hollac.dsche kinderen school
gaa.n en ala ze Diet betzelfde
kunnen worden, ligt ~at alleen
aan bun verstand. Ik heb veel
van de wereid gezien en in de
wereld ,w ordt veel ky,'a ad van
Holla.rid verteld. Ik weet het
niet, wat er van waar is. Maar
ik ;ken: Holland in J.ndil!! En
daarvoor .beb ik eerbied en sy'mpathie! Dat bestuur w illen we
voor geen ander ruilcn ".

suggestie
uitspra:k
, ter ~~~~~~~~~~
van l tatie's
CX}Jandit land een stuk
af tc staau, Met
ide" W(>rdlt irn,n"" door Vl'eoutrance geeol· Het wereldbekende middel tegen
bv. een ing~2onde n OOEST, KEEL- EN
"H . P." van 21 Sepv

VOOR BATAVIA,

-

..

.

':..

Drukke ge.sprekkec . Natuur~
lijk over Abessinie. Plotseling
klinkt in den coupe naast ons
luid .een vrouwensten op. Wat er
te voren was gezegd, wet en we
Ret was doodstil in den cou·
niet, doch naar onze overtuiging pe, Er werd geen woord meer
kan het als niets auders zUn ge~ gesproken.
dan dat cen der aanwe-

wende men zicb tot het
en best gesorteerde adres

Mevr.. O. Fransz

.; .
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PERIODIEKEN

TUSSAMAG

Spoorweglaan 13

SERA-HI

T EL E FO 0 NNUMMERS
WELTEVREDEN

PROEFSCHRIFTEN
FAMILIE

B 0 E K W E R KEN

DRUKWERK

VISITEKAARTJES

ken en (bel' z.ul jlj jp I):lCI' h,;bLUCOTPIJPCATARRO WEE K- E N . .
· l~% .
bE'1l te schikl.eri. En bUl'getluitA a n ge naam va n sm .. ak
jes heuren .daedn niet thuis,
NIEUWJAARSKAARTEN
en volkomen onschadelijk.
Wat
l'Oel'enJ
kl('lnk
dit'Kom mec, we g3t!11 IlII naer tIe
MAANDBLADEN
Verkrijgbaar in aile apotheken
Van Berkelaers, dan zal i:k die vl'ouwenstem;
"Mijnheer, tlat ben ik hee'1e~ en dro~iste rijen, Groote flacon
een uitleg geven VUIl het.geen
VERLOVINGS- EN
I ,gO. Kleine flacon f 0,55, WORDEN IN ONZE
TROUWKAARTEN
gislet'en met dien vnlsche speIer maal niet met u eellS. IJ{ begl'ijp
ATEUERS ACCURMT
is gebeurd. Daer zou tCll slotte niet, hoe 11 zoo iets in het bijzijn Chem ische fub riek Mendel. A.G. EN VLUG AFGEWERKT
van een Indischen dUl'ft zeggen ! Berlijn.
•
MeL W~!i ('d) \'i.'I1->logen Nel, r
NC{,Il, ma ~lI· :) Is dit \'a l1' de slimste zijn inge ti ppeld.
ROUWKAARTEN
Adriae u. di(j, U:\ heL incident llvond niet gcb('ul'l l Will>. had jc
- II. geloof, dat j~ je een i1- Wij zijn geen hoolTIvee, dnt van
&
COR RES P 0 N D E NONS BINDWERK
\\':1al·bij 7.ijll vdenJ UOI'ghcwl cen vl'iend van IWIll gcmiukl. lusie maakt om treHt onzc vel'- de eene hand in de ander~ gaat.
Batavia-C.
TIEKAARTEN • •
GARANDEEREN WIJ
W:\:'I ontmaskel'd, ill de hut bij Moal' laten \\'l~ 1:'1' nu niet verdel' hourling, die heel emuo:l YCl'kecrd Weet u lliet, dat het Nedel·· Soerabala
BRIEFPAPIER EN
VOOR DE MEEST
over pmtl'!l L'll J:tlC'1I wij tHHlJ' is, zel Augele rusti.!l; oJ) deze Ollv lllnd.sch koloniaal bes tuul' het
'Angl'le tcru gkeerd~,
ENVELOPPEN
ZWARE BOEKEN
_ Je bent el' rli Vl'oeg, Dat hed gaan.
hebbelijl,e uitbal'sting van haat' bestf' is van d", wereld en dat we
\'nit me me€ in \'cl'band met hct
Den vo'lgl'ndc'o mOl'gen wa!:! echtgenoot. 11, ben niet het al- \,OOl' geell ander willetl ruilen '!
G~.'l'! el!ichaJ1 w~nl'in jc vel'kcerde, neef Adl'inen reed::! op hel dek, h)rmingt VOOl'DemenS am JOLl in
WORDEN BINNEN 24
B ij Borneo Jigt eeo ciland (ze
z<' j Ang~·l e. lk dachl hensch, toen Aug.:Je nog in de hut bezig jc .(}wuasheden t e volgeu en naa t·
UUR AFGELEVERD
dnt je vall m(' ~ning \\'as, d~t je was, gcocclIpccl'd I\l('t hct v<>r- de Van Berkelael'S ga ik in geen noemde den flaam, manr helaas
-zijn
we
dien
vcrgeten)
,
dat
altijd
mt:: nog wei wat IUIls-el' aan mijll det' anlpn:kken van de noo<lzake- gcval. Dat heb ik j e gistereu~
eigctl gezel~(:lml) had kunnen lijkc dingen uit oe koffers.
:l.vond meen ik vrij duidclijk aan Nederlllndseh bezit is gcweest;
o\'('l'laten.
Dvel' de mling geleund, stand j e vcrstand gebracllt. En venIer toen is Albion gekomen en dOlt
_ Och Ailgcle. pr<ll·t me niet hij cen sigul'ct tc rooken, toen knu je het gerllst nun mij over- heeft gezegd, dat het Enge'lsch
Vraagt ons ONTWERPEN EN LAY-OUTS, VOOR COMPLETE
van dien kacrc1. Het is C£'I1VOIl- de heel' Vi s~cl' zich bij hem laten om uit te zoeken met wic bezit was i nog altijd hoopt de
dat het 2...'\1 terugOUT-DOOR·RECLAMES WORDEN DOOR ONZE
dig cen blaemnegc.
"or-gde.
ik om wi! gaan en met wic nict.
onder
Nederlandsch
be_ Hoczoo? \'Tocg Allg':k ,
- Hnllo, mij nheel' Van Hur- Jc hocft bij mij hcusch niet te
STU I V E RSTAR I EF GES C H 00 LD E E U R 0 PEE S C H E K RAe H. Waar verzet is, daa r zittctv.'ijl CCll \TooJijk licht in ha:tr ten brock, zci deze opgewekt, dat vreezen, dat de vricnden die lk
TEN OP MODERNE WIJZE UITGEVOERD
oog(:n dnnst('.
moct gisLetcn:wond cCI11eelijke uitzoek door de politic zullen ten de vorsten er Rebter, die weI voor U w woonhuis.
terug willen naar den tijd, dat
_ Oeh xci nee! Adriaen, ik ontgoociH'ling vOor U gew~st worden geflrrcstcerd.
hcb me gcweh.lig in dicn man zlJn!
- Ik vcrxock jc om jc haete- ze het vo'1k konden uitbuitcll.
Vf!rgist. Wit! had dat llll kunncn
- Och, zci lwcf Adriacn koel- lijkhcdcn J1U vcrder veur je tc
o ?eker, Engclancl ZOl'gt ook !LEVTRIClTEIT8!DBIJI - 8i TA VIA
c](:nkcn van zoo'n chifllle type? tjcs. Dat :-.ljn 7.00 \'fI./l dic dingcJ1 houden, blaftc ncc( Adri~lcll. III
GEEN ORDER TE GROOT - GEEN ORDER TE KLEIN
En hij vCltelde hoar het hcclc h('!
ieder gcval gae ik de Van Ber- VOOI' goed koloniaal bestuul'j er ~fD., STROOMVERKOOP
i~ orde en rccht cn cell Sanitnirc
ONZE SERVICE ZAL STEEDS DEZELFDE ZiJN
verhaal, w:mrnaal' Angele mel
~- 'l'och l'.O ll ik U wei w illen kelaers op1.oekcn, Daertoc vael
dicnst. Maar cen Engelsehe dab'Tootc bclan gsLclling luistcrde, aanmden , lict de hccr Visser ik me nae bistcren \lerplicht.
_ Adria cn, lei ;t.C', je benl 7.ieh goedmocdig niet uit het
- Dan vocl ik mij even vcr~ mc :.101 niet naast mij komen zit- T.1. Welt_ 300 to.5t.1 11.
niet kwaad, wanl andel'S zou veld slaan, om in (len vervolge plieht am naar Mcvrouw Visser ten; ccn HoUandschc dnme doel
• ik niet met jc getl'ot(wd zij':l' wat \'ool'ziehti gct' tc "'ijn in de to gaRn en aan dew fn.milie mijll dat wei,
maar je bent wl'l dom. Als Je kcuze van Uw l(ennissen, U vcrontsehuldigingcn aan tc bicmaar (,...... n hee l klein hectjc moet niet zoo met .Tan en allc~ den voor jon onbchoorlijk gcn1en.schcnkennis had gehad, dan man nallpaJ'pen. U zult mis- drag.
had jc moctcn 7.icn, dat dcze schien vinden, dat l,k U nu zoo'n
- Het is goed, 7.ei nccf Adri.man de ware Josef niet wa!:!, Dat beetje de· h!s Ices, maar hct is aen en met groote passen be~
HOUDT
wa~ heUBch nlet 7.o0'n heel etge tn"iedcr geval ietlS wnt U strnks woog hij zich in de riehting van
groote kunst. Maar dat het zoo in IndiC wel te PR!! lean komen. de eerstc klassc.
erg zou zijn , had ik toeh 06k
- Kijkt U ecns, mijnheer VisAngClc, die zich gedurende
niet "verwacht.
SC I', een Baron van Huftenbroek dcze woordenwisseUng goed had
VAN HARE PREPARATEN
SOBKABOBIIII
_ Jae en het crgstc is, dat ik tot Dpdenheuvel hceft zulke les- gehoudcn, maar die uit den aard
MET EEN KORTI N G VAN
me met dien kcrel hij de Van jcs niet van nculle. En met ecn, det' zaa:k een zoo groote onaanHoog 3500 Voel Tel, 2(]3
Bcrkcla'!rs h('h gccompromi- wat hijzclr cen vcmietigendcn gennamheid met haar man, 7.00
t('(!rd.
blik vond, overigcn s weet ik kort nadat zij getl'Ouwd warcn
Prima Familie pension
_ Hoc7.0o, hcb jc hen dan 7.cer wei, welke kconissen ik mij verl'(~ van aangenaam vond, zet~
SOENDAWEG 15
TEL. WELT. 260
met hem in Renoir; gebracht? kics en w(!lk milieu ik mij schep, tcn zieh in cen slil hoekje in een
vroeg Angcle, dic van het uit~
_ Dat heb-ik gemerkt, zei de dekstoel neer en liet haar tra·
!ltnpjc naar de cerstc klasse niet heel' Visser, schouderophalend, oen den vrijen loop.
wi !it en die daarvllll nu door een terwijl hij zijns wccgs ging, neef
Zoo vond haar eeo kwartierl:Il:huldbcwll ~t e
ned Adriacn Adriaeo, die blijkbaar van geen tje la ter mevrouw Visser.
op de hoogte werd gesteld.
toenadcring gediend was-, aan
- Wat scheelt eraan, me
- Maar Adri aa n hoe h ell je ;:ichzelf overlatend.
kindj :zei deze moederJ\ik, terwijl
KEBDN SIRIH 9
TElEFDDN 4821 Wl.
tlat Uti toch kunnen doen? vroeg
_ lk weet !lict wat jij doen zij op den rand van Angele's
Angr:Je ceo beetje vcrontwaar~ wil vrouw, maar lk geloof, dat stoel ging zitten,
digd. )at" jc j e met die kwast we maar betel' doen om die Van
Deh mevrouw, ik vind het 7.00
E.n altijd welkom ST. NICOLAAS_
gecompromitecrd heb, vind ik Huftenbroeks ann zich zelf over, buitengewoon
onaangenaam,
GESCHENK is eon
hct crgste nag nict , maar wei, te laten. Zij mag dnn wel cen wat mijn man gedaan heeft. Hij
dat je. je OJ' cell dergclijke rna- aardig vrouwt.je zijn, maar met schijnt Dlaar niet tc willen benier hcbt kunnen vernederen dicn kerel is geen Jand te bczei- gl'ijpen, dat de omstandigheden
am eigenlijk om het gezelschap len. Ik heb geen zin om me gt::- ' ons nu eenmaal in een positie
Zeer ruime keuze, elcgante nieuwe
van de Van Berkelacrs te be- regeld door dicn vent te laten hebben geplaatst, waarin het
modellen, sehitterende kleuren, p rim a
delen, nadat ze vanmiddag meer koeieneerc, .deelde hij eell half dwaa.s is om op een manier zookwaliteit en
dan onhebbcJijk zijn geweest en uurtje later .zijn eega mede, £lIs hij dat doet aan standsvoor·
dat je hebt kunneu sehooieren tocn die op het dek kwam,
oordeel vast te houden. lk hoop,
Rijswljkstr. 26
Telefoon 495
am asjeblieft maar in de eerste
_ J uist omdat het zoo' n aar~ dat Uw man niet al te gegriefd
Komt onze collectie bezichtigen of
klas te kunnen zitten, of daar je "dig vrouwtje is, geloof ik, dat zal zijn, want au fond meent
heele zieleheH van afhankelijk we hem maar op den koop toe Adriaen het zoo kwaad niet. Hij
vraagt zichtzending,
is.
moeten nemen. Het zal met is door de verandering van om~
- Ze waren andel'S heel aer~ <::oo'n man voor haar in Jndie- geving een beetje uit ziju even~
Tot eiDde: dezer voortzetting onzer
dig, prutteide neef Adriaen te~ geen prettig leven zijn en wie wicht, maar ik hoop, dat alles
gen. Ze hebben on~ g<;inviteerd weet wat voor goede uitwerking nog weI terecht zal kamen. Als
om zoo dikwijls hun gezelschap het nog kan hebben als we deze eerst die kennissen van hem in
te fre quenteeren als wij maar mensche niet aan hun lot over 1ie eerste klas maar in Tanger
van boord gestapt zijn, dan za1
willen.
laten.
Vervurdigd van Ie klas
_ lk weet niet wat jij van
-' Dat is anes tot daaraan het tnisschien wei betel' worden,
plan bent, zel Angele koeltjes, toe, maar die kcrel kan zoo ver_ Ik ben blij mijn kind, dat
ingrediiinten,
maar ik zal van deze invitatie draaid beleedigend zijn, .dat ik j c het zoo ziet, antwoordde
geen gebruik maken.
bang ben nog eens ruzie met Mevrouw Visser rustig. Alles
cler nog voo,rradige
_ Oeh Angclc het is toch ZOO hem te krijgen en je weet, daar zal best Iosloopen hoor en sIs er
ROMANS - JON GENS - en MEISJESaengenaem om in beschaefd ge~ h(1UW ik niet van.
•
moeilijkheden zijn, kom dan
-BOEKEN, KINDER- en PRENTBNBOEKEN_
zelsehap te kunnen verkeereD.
Een poosje later kwam Angc- maar bij mij,
Laelen wij die gelegenheid be· Ie boven. Met een vriendelijk
Dndertusschen
neef Adri' Profiteert van deze gelegenheid met Uw
BeZDakt tijdens de be·
nutten zoolang als bet kan. Dat laehje wilde zij de Vissers gaan s en met een opgetogen gezicht
St, Nicolaas inkoopen.
raldln~g onze bakkerij.
past on.:. toch beter dan die begroeten, maar neef Adriaen uit.de eerste klas t eruggekeerd
Koopt
spoedig:
de
·voorraad
is
DOg
maar
gering_
menschen Visser of hoe zij rlep haar.
en zonder zieh aan de
heeten roogen.
'
-AngCle, cklc.me eenplei- woordigheid van Mevrouw
- Dat ben lk nu juist niet zier en laat die menschen ver:der scr te· storen of haar zelfs
met je eens, repliceerde AngeIe. links liggen, .lk ben met · deze een groet te verwaarrligen, zei
In de eerste plaats vind ik de man gebrouilleerd .. Wat ver- bij: Angele, gae haestig naer de
W881'Om
. Van Berkel aers heelemaal niet beeld die verwaende · knuppel hut, pak de koffers in en laet xe
beschaafd, andel'S zoMen zij zieh wei, dat hij mij de les kan door een"bediende naer een cabi~
zich tegen mama.en tante Clasi- lezen'! Mij te:.::eggen, wie ik voor ne in de eerste klas bre-ngen.
ua vanmiddag niet zoo onbe· mijn kennissen llIoet zoeken en
- Maar Adriaan ben je nu
hoorlijk hebben aangesteld en in wie niet. Het is eenvotldig al t e heelemaal mal geworden, zei
de tweede plaats geloof ik, dat dol. Enfin" ik heb hem zeer dui· Angele vet'schrikt. Daar hebbeD
j e:ie in je oordeel over de fami.: ·delijk laeten meden, .dat ik van we immel'S het . geld Diet voor:
He Vissel' deerlijk vergist. R et 2Un gezelscbap altbans in bet En oom Goosens za1 ODS dit ze..
De Dieuwe. ~ge 6--cyUoder motor leYen de: hoogste pn$ta.ties met ·. uitetste,
. Z.ijD eenvoudige tnenschen; maar aUermmst met beD gediend. En ker heel kwalijk nemen.
.souple:sse en gendschJoosbeid. Valstroom-carbura(or cn de speciale .. hooge-druk.'·
zij zijn hartelijk en beseheiden jij zult" me "':,verkelijk .een groat
_ Van Berke1aer
ontbraodingsruimte ver~eo de:o ""-ageII ceo verrassend groot aceeleratie'letmQGen.
weest
g:e
me
tje beter zijn dan jouw vriend len. DOC\!" ceo tre-urige saemen~ ' Adriaen tri()mfaiite1ijl<tot

Neef Adriaen uit bet
Haegje.
v

Imp. ELLINGER

Co.

BETER LICHT
- -- is NIET DUURJ

VRi\i\GT ONZE CLiENTEN HOE
ZIJ OVER ONS WERK DENKEN.

SALO N ELISE BOCK

UITVERKOOP
30 tot 50%

BUIZI PlAORGE

I
i

VAN WIJHE's BOEKHANDEL

V UL PEN H 0 U DE R
UITERST

LAGE

PR IJZ EN

BROOD- BAKKERIJ

LEROUX & Co.
Vanaf heden verkrijgbaar:

OPRUIMING met

50%

KORTING

Kleine Speculaas
Brokken
"
Gevulde

"

letterbanket
Boterletters

was

Weet U
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B~h;~:l~:n was geen vriend ~p 7s=::ndi~:p=

'=:llijk
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van me Angele, wierp neef Ad· mae.r verder wensch , ik toc.h eon woord te zeggen nur
I1!len tegell ..•
lP:~n" k~~ .ui~ : t.t:: ~: b,.t g;m~~
.

ToU[ing Sedan de Luxe met /eJeren bekleeding f 2580.-
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O-P-TJES
T eoeiode ooze lezers in de gelegeitheid te stel1en

Ge.p, Cow. V.,l.Gd.

De uitslagen.

14
16
14
13
14
15

De uitslagen van de Zaterdag Tranmere
~n Engeland gespeelde competi- Chester

~~:~~~':.tield

op eeo tiewedstrijden luiden a'ls voIgt:

Sdr:~eel:~verteotie8

:::r

Birmingham -

WalsaU
1-1 ~~~~:;~am

Brentford 2-1 Halifax

14
15
14
15
14
14
14
14
15
14
H
14
13
1-1

I

PRljSVERLAGING BELANGRI1K
TE HUUR:
Grimsbey - Wolverhampt 2-·-1 Stockport
ZOPESSA Walichbar CALCARIUM Modern huis Thel'esiak. weg 29 Leeds U - Sheffield W
7-2 Barrow

~!;k

4~~;

p ..

BAT1\\'rA

i=5

l!.~'

~!~~~:;: ~~: ~~~i~~~elprijS,

__________
'l'E KOOP f 3250,Snoe:dge nt!t ~\fgebouwde bung'alow in moderllcn bouwtrant op·
g'etrokkell met :1: 5000 M~ ed
waarop, enkelc ~ronnen te Sindangla]a, op 3 mill, .gaans van de

f:~~~l~~~'~l~cb~r~~~~ ~~l~ a~~~
19 van dit blad.

---------Van WIJHE'S l~EESINRICH·
'fING Reboil Sh'ih 9. Nog be~ch.kba:J.r cnkelc zeer mooie
trommels (36 tijdschr. plus
J'onHtn) ....an f 3.50 CI1 f 2.50 p.m.
Oitsl. I'OmnHS (nieuwe) 2 p.w.
J 1,50 p.m. gchaald ell gcbrachL
(n!. Tel. ·1821 WI.

d i vis i ('

T wee d"

fo~r~~~~t~~~E;·;e~t~r~e~~~f ~~~~~~~~l= ~~~aO~lh

i=i

ged. t.e.R.b. Groot tweepers. led.

3-4

Bury _ New Cnstle U

J 20.- dubb. legkast f 15.- Doncastel' R-Bradford C 2-1

hutkoffel' nicuw f 7.50 bcvr. Leicester C _ Port Vale 2-0
10 - 12 v.m, Spoorweg~aa~~.C~ NOl'wich C ___ Hull C
3·-0

_::I\:LI:'1:::I:B:O:g:K:A:1:IE:R:S:E:"N:Z:"=========::; NoLts
1"Oi'cst
Sheffield
U Onzo ,,0. P. ties".

.. DE OCHTENDP051"

6-0

Barllslcy 2-0
BlIrnlp.y
Houthhamptoll - Charlton 2-5
Swansey 'r. - Mam:hcslcl' 2-1

t'

Wl'sl Ham U-'1'o!.lcnham ~-2

GOENOENG SAHARI 46
TEL. WEr.T. 58)

(loelereffclUle middcl

14 10
1-1 8
15 8

I~eic{'sler'

o.l1cces tt' berclkcn.

'I'ullenham
BlaelqJool
Doncaster'
Chal'iton

]4

M'chcstPI' 0.

Newcastle
S'hampton

R

l4 7
14 7
1:1 7
14 G
14 ·1
14 6
14
J4

Fulham
Sherficld U
Btu'y
Swansca
Plymouth
1~
Notl!4 }<'oreHt 1!)
WC~it Hum
H
BI'adford

14

Burnley
Bamsley

14
14

UIT WORDEN BETAALD.
Dc adrninist;'atic bchoudt zich het recht voor bcp<lalde
advcrtcntic5 IC weigercn.

H. HOFSTEDE.
De altijd artistiek en met
goeden smaak verzorgde etalages van de firma Gerzon, men
herinnere zich b.v. de uitstalling
op de tentoonste1ling van de
Vereeniging van Huisvrouwen
hebben velEm reeds doen zien,
dat degeen, die deze etalages
verzorgt,· het is de leider van
het bedrijf, de heel' Hofstede
persoonlijk,- over meer dan gewone kunstzinnige gaven beschikt.
Een expositie van schilderen teekenwerk, welke op het 00genblik in de bovenzaal van
Kolff van werk van den heel'
Hofstede wordt gehouden, be·
wijst dit nader.

de: goedkoope

KUSSENS
en

KLEEDJES
vanaf

I

:

=~~~~~~~~

I

DCI'd c

14
divisic

6
6
5
6

2
4 14
1 13

Ayl'
Clydl'

13
12
11
11
10
10
10

8

Zuid

mouth

~--O

8-1
2-0
2-1
1-5

5
4

5

2
3
6
3
6 5 3
5 4 5
5 5 4
5 5 4
6 6 2
4 4 6
4
:;
5

4 5 5
4
4
4

5
6
6

4
3
4
4

7
6
8
7

5
4
4

22
19
18

18
17
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12

3 11
11
3 11
3 11
2 10 3
7
5

BIJ-'WAtLER VAN, AVETO.
1t

.

~~~ b=ved:anu:i=sti=~: '~=~So!~ s
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15

8
8
H 2
8 'J
Ii 4

13
De vodge week heeft een in.
13 leggel' in ons bJad de aandacht
12 gevraagd voor het nieuwe mus·

16 5
16 5
J6 5

~~ ~ 1~

WHIZ.

en

Heeren is

Naast Cbotirmall's Silk

Palace~

John Kappee-Bete(Werk,
_
I:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3

Reelame dagel)

Donderdag - Vriida g - Zaterdag

II

Corsetten
I

2.50

_.95

2.90

Europ~escbe

Scboenen

390

1.75
1.90

i.50

2.90

2.50
3.50

6.75

3.90

ii.::O

heupcorsetten met voor~
en zijsluiting.

1.75

6._

Forma 2') 1'/" kt1nin~J.
Hickory C5""

:1.2 kietcnverdelgende
middel
12 "WHIZ",datinalieprovisHinen

11 ~::~i~t~~~s bijel~~:~~;l' v~~~
11 twee blikken WHIZ gratis eell

!~ ~~~z k~~1~1 ~\l~~e~~ ~~~ ~~:~

NiUmil-gebouw"

NoordwiJk 34

Whiz Roach Killer.

Wrexhani:..-_Barrow

Ondp,r de volkomen veranderde omstandigheden, beschouwde
hij zich evenwel van zijn vel'·
plichtingen onthe....en. Immel'S
bij het sluiten van de o.... ereen~
komst, verkeerde hij in de meening, dat de fabrikant VOOl't zou
gaan door doelmatige couralltenreclame de noodige condities
voor een \'lotten verkoop van
het artikel te scheppen;
Dat was natuurlijk riiet naal'
den zin van den fabrikant, die
aantoonde. dat hij nog steeds
hetzeIfde bedrag vaal' l'eclame
uitgaf en... slechts de courantenreclame
gelijkwaardig
had vervangen door etalagema·
teriaal, affiches, wik,kels en
dergelijke.
Ret gevolg was, dat de zaak
"oar den rechter kwam.
Van groote beteekeriis is het
nu, dat de rechters zich, zomvel
in eerste als in hoogste instantie, geheel op het standpunt van
den wederverkooper stelden.
Bet Hof voerde aan, dat de
verkoop van merkartikelen
slechts mogelijk is bij ,'\r G 0 r tdurende
systematische reclame. Enmetnadruk werd naar yoren gebracht,
dat eourantenreclame daarbij op
de ~ plaats korot.

Want de tegenwerping van .
den fabl'ikant, als rou hij de cou~
rantenreclarne
gelijkwaardig
vervangen hebben door etalage·
materiaal, affiches, wikkels en
dergelijke, werd afgewezen.
De motiveering van het \'on~
nis laten wij hier letterlijk
\'olgerr:
"De waarneming van
zulke
aanprijzingen
let al age - mat er i a aI, af·
fiches, wikkels en del'·
<gelijke)
ha,nl?t
veel
meer van het toeval
af, dan de waarneming
van een advertentie in
eouranten.
De couranten annon·
ce bereikt een \'eel
grooteren kring en is
door haar inhoud ook
ve~l
betel' geschJkt,
de \'oordeelen van de
waren tel' algemeene
kennis te brengen, dan
dit eukel en alleen met
etalage - materiaal e.d.
het geval is".
Opnieuw werd hier ren bewijs geleverd van het feit, dat
de erkenning van de waarde en
beteekenis \-"an cou.ra.c.tenrecla·
me meer en mee.r doordringt.

I

(O»tlcetld a6n ,_.Die Anzeige")

ADVERTEERT DAAROM IN :DE. OCHTENDPOs:r"

I

p.d.excl.benz.billilktarltf.Tcl.W.e .1960 wooidt. volle bel8.ng'stelling.
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Dames

Co U ran ten 'r eel a m e
is niet te vervangen!

Derde divisie Noord
Carlisle - Chester
1-3
Darlington- Stockport- C 1-3
Gateshead-Crew-Alex 2-1
Halifax-Chesterfield
2:--3
HartiepooIs - LiricoIn C 1""'7'1
Mansfield - ROchdale
3--0
Oldham A-New Brighton 6:--0
.en·daaro!". verdient dit werk, Rotherham U-York City 5--4l

worpen. welke bijzonder sugges•
tief-werken en welke volkomen
aan. hun dohl, de aandacht te
trekken, beantwoorden:.
Goede reclameteekenaars zijn
~';-:;:::;:'!;:==:;::-;:-;:~.-;;;~~ in Indie,' niet at te dik gezaaid

NETTE ,HYURA.UTO'S

5

G 6

voor

adres

II~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
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GOEDKOOPE WINKEL
Op Pasal' Baroe 28 b wordt
morgen een goedkoope winkel
geopend, waar de dames tegen
uiterst lage prijzen haar inkoo·
pen op het gebied van mode-ar~
tikelen, als alle mogeUjke soorten stoffen, nouveaub~'s, lingeries en wat dies meer zij, zullen
kunnen doen.
Wij kunnen een iedel' aan be~
velen er eens een kijkje te ne·
men, waarbij het feit, dat de
naam van de van ouds bekende
zaak Chotirmall aan dezen
nieuwen winkel verbonden is,
del' dames de ~vertuiging zal
geven, dat zij goedc kwaliteiten
zuBen koopen en goed zullen
wO!'aen bediend!

F..en zeker fabrikant van een
merkartikel had met een wedel'·
vQrkooper een contract afgesloten. De laatste verplichtte zich
daarbij binnen een bepaalden
tijd een vastgesteld kwantum
van het veeI gevraagde artikel
af te nemen.
Met een gerust geweten kon
hij dit contract aangaan; hij had
reeds meernialen met denzelfden
fabrikant dergelijke contractell
afgesloten, tot beider tevreden·
heid. Bovendiell maakte de fa·
brikant geregeld, en dus oak op
dat oogenblik, een intensieve
coUl'antenreclame.
Een vlotte verkoop van het
artikel sebeen derbalve gewaar·
borgd.
Maar op een gegeven moment,
kort na het sluiten van de nieuwe overeenkorilst, zette de fabri·
kant zijn systematiscbe couran·
tenreclame stop.
Het logische gevolg
hiervan was, dat de wederverkooper den' a~
zet van het artikel onrustbarend zag afnemen. Zo6danig, dat bij zijn
verplichtingen in- zake de afname van het overeengekomen
kwantum niet meer kon naka.

1-1

o

14 11
14
1;j
15

15
Hi

24
19
1.9
18
16
15
15

een
eiland
nabij Vancouver
is
mislukt,
doordat
het schip op
gestrand en uit elkaar is geslagen. De opvarenden wisten zich
te redden.

beste

Rechterlijke uitspraak over de
waarde van' Courantenreclame

Northhampton 3-1
'l'orquay - Clapton 0
1-0
\Vutt'ol'd - Luton '1'
1-3

14
14
H
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
14
15

28

5
4
2

Het

HOE GOEDKOOPE WINKEL·'
PASARBAROE 28 B. Telf. 1051 WI.

Van Schatgrayers.
turiers uit Britsch Columbia,
die zich met een klein scheepje,
de Windward naar het Cocoseiland wilden begeven, teneinde
naar schaUen te zoeken, welke
daar in vroeger tijd -door zeeroovel'S begraven zouden zijn, is

waarvan de opening zal plaa'ts vinden
op Vrijdag 15 November.
Wi; geven aIle goederen
tegen Halve prijs.
Mist dit niet!
Uw eerste kans.

MISLUKTE EXPEDITIE .
De expeditie van eenige avon·

28 B.

I

13

151~1127

15 10 1
16 8 5
1(i 7 4,
16 7 1)
16 7 7
1.6 6 7
16
6

Het nieuwe pand op Pasar Baroe N"o.
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'::\;!indon '1' -

Crysta'! P.

1

1.6 5 10
16 4 9

1-1
1-1

R('adillg
Coventry
Torquay

]6 13

] 7 AlbioJ] R.
16 Hibi I'nian

'-ZI. IDOl....'.1.1.- door
op~:~einr~~~!~;1~t~~=~
den"heer Hofstede zijn ont-

..& AS
I. BOllF

..

7 1
5
4
6
2
5
5
6
5
5
6
4
3
4
3 10
2 10

16
16

Aldershot - South End N
Brighton - Gillingham
Edstol C -Notts County
CovEntry - Crystal PaL
Exeter C -- Cardiff
MilIwnll- Bristol R
Newport Co-Reading
queen:l P.R. - Bourne-

Luton
B'mouth
Queen's P.R.
Bristol C.
Millw3.11
Gillingham,l
Swindoll
Clapton O.
Notts Co.
Southend
Watford
dezen stadgenoot wordt ten- Bristol R.
Newport
~~:~de:::!~: :r:rbije: ;::lb~ Brighton
Cadiff
zonder
de goede
teekening opvalt;
terwijl
de kleurentechniek
Northampton
blijk ge~ft van een ernstig zoe- Alder;;hot
ken van dezen werker om de Exeter
juiste Indische sfeer te treffen.

A. S. ROTH in~~~;~~:~t~!r:~~~aa!;v:
• Noordwijk 6 A.

6
7

Airdric
i~ Abl'oat.h
19 Dundet!
18 Qn.o'Sotrth

ig
il1.4

G
4

6
6
7
7
8
6
8
D

14

Hull
r)c regc!prijs bcdr'a;,gt 20 cent, met cen minimum van vijf regets.
ADVERTENTIES IN DEZE RUBRlEK MOETEN VOOR-

Tel. 1231

7
7

Er zijn door de Nankingregeering regelingen vastgesteld
voor den permanenten afstand
van grond te Nanking voor de
oprichting van legatie- en gezantschapsgebouwen
van
vreemde mogendheden, welke
naar men weet thans nog
grootendeels in China's oude hoofdstad, Peking zijn gevestigd. Voor legaties zal 20-40
Mow land worden afgestaan,
voor Ambassades 40--80 Mow.

G Fi 13

I ~~~~V~~~d
C i~
Port Vale

I·

ZE ZIJN ED WEER!

Ahel'dpell
Celtic
Rangers
Healts
Hamilton
Molhel'lVc!l
SL Johnsi~ne
PUl'tiek
Queen';;
'1'. Lanarlc
Dunfermline
Kilnuu'[l(J('k

l:.. p. G,w. V"I,G,I.

PLAATSINGS-OPDRACHT

Bat.-C.

6

22
20
19
18
17
17
16
15
15
14
14
13

"

--------,--M. BASIR & Co.
Gedipl. 1fcuhclmakers.
ctHlf~sc-weg 52, - Batavia-C.
1.('\'(,lt: PING PONG TAFELS

IllC'CS!

7
7

per 1 Jan. a.s. terras, 4 ruime J:r~~~~~~~e;C ~~e~~!a
~:;il:~~!S
13
kamers, garage, waterput. f 110 Sloke C _ Bolton W
1-2 Mansfield
13
'sm. jaarc, .f 100. Bevr. Mutra- Sunderland _ Preston
4-2 Crewe
13
manweg 40.
\Vest Brom. A - Portstn. 2-0 Accringloll
13
12
Gateshead
Gup. Cn... V.. I. c.:.
York
11
Sunderland
14
2 20 Rochdall~
11
Tel' overname gevrap,gd tcgen Derby
1.4
19 Soulhport
7
Huddersfipld 1~
I;
l4
18 K Brighton
15
Ar::;enal
15
~~~·~O h~/a~,~~. i~I:;~rl1ik etc. Middlesbl'o
14
15
l4
Liverpool
8c:hols('he Lcaguf'
1 15
11-l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~:~~~~~~~~~;
5 3 1fi C' l' I' S l (' d i vis i ('
14
\V. Bl'om. A. 14
6 2 14
ERRES SUPER RADIO.
Stoke
3-0
11
6 2 1<1 Airdl'ie ~ Ayt' U
Zoo goed als nieuw, wegens ver- Bolton
5-2
13 5 4 4 14 Clyde - Albion R
trek te koop aangeboden
Chelsea
2-3
H 6 6 2 14 Dundee·- Dunfermline
0-5
14 4 5 5 13 Hibemian ~ Celtic
~aan Canne 30.
Leeds
Kilmarnock - HeartR
2-0
13
1
13
6
6
Blackbunl
4-0
Sheffield W. 11 6 5 3 15 M otilel'well - Arbroath
14 5 7 2 12 Partick 'l'-Third Lanat'ck 0-0
'fFJ HUUR .f 40.- landhuis m. "Valves
0 12 Queen':; P - Hamilton A 1-1
13
6
7
Gl'imsby
vruchtb. en rijstsRwah's, groot
0-2
11 Queen of S - Rangers
6
13
70.000 M~. Eigend. grond gc- Breutford
11 st. .1onhstone - Aberdeen 0-0
14 4 7
Everton
naamd Kcbon Bokor, gelegen oJ) Portsmouth
11
13 .[ 6
Krawang, deRI! Adiarsa, te Pleston
10
14 4 8
bcvr. aldaar.
8
AHton Villa 1<1 3 n

To!. Ill.94

Bezoekt "Oranje Restallrallt"
Pasar Baroe 70. Batavia-C.
GE:zellig zitje, prima ICE
GREA1f, Indische en Chineeg€rcchten.
'I\V('P earambole biljal'ts.

!-Ier

9

14 6
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• 1 poi-hull

"DI 80Eo100.I WINIIL"

Grond yoar legatiegebouwen.

90edkoope wijze artikelen, betrekkin9,:,n e,d. aan te bieden Eel's t e d i vis i e
en/of te vragen, b~bben wij be:sloten vaoaf hedeo een rubriek Arsenal _ Derby C

1.0..P.-tjes~'s t; ;.~~n~:·t ~:n r~~:il!::

NANKING
ALS HOOFDSTAD.

Voetb.al in· Enpelam~.

MET BEN OPLAAG VAN 10.000 EX.
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